
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ

STUDIUM HISPANISTIKY

Ústav románských studií FF UK
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 Nabízíme komplexní a propracovaný studijní program, který odpovídá
těm nejmodernějším nárokům. Naučíte se pracovat s jazykem
a analyzovat literaturu na skutečně profesionální úrovni.

 Naši vyučující jsou vynikající odborníci a zkušení pedagogové.
Na ústavu panuje přátelská atmosféra, která je daná i menším
počtem studentů v každém ročníku. Vyučující své studenty znají,
přistupují k nim individuálně a umožňují jim rozvíjet se.

 Perfektně Vás připravíme na seriózní práci se španělštinou.
Po absolvování dvouletého studia ji budete naprosto perfektně
ovládat (výstupní úrovní je C2).

 Studium nabízí dva moduly, literární a lingvistický, které berou
v úvahu individuální zaměření studentů.

 Studenti, kteří o to projeví zájem, se mohou podílet i na vědecké
činnosti katedry.

 Nabízíme možnost plynule pokračovat v doktorském studiu
(se zaměřením na literaturu nebo lingvistiku) a získat titul Ph.D.
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PROČ NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ

STUDIUM NA FF UK?



 Absolvent nebo student posledního ročníku kteréhokoli
bakalářského programu, jehož hlavní náplní je studium
španělštiny.

 Není vůbec nutné, abyste absolvovali bakalářské
studium u nás, pokud Vaše vysoká škola nenabízí
navazující magisterské studium španělského jazyka
a literatury nebo pokud uvažujete o změně prostředí,
rádi Vás u nás uvítáme. Mnoho našich studentů
přichází například z Technické univerzity v Liberci,
Jihočeské univerzity, Univerzity Palackého, Masarykovy
univerzity nebo z řady slovenských vysokých škol.

 Uvažujete o podání přihlášky, ale stále máte otázky?
Pokusíme se na odpovědět.
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KDO SE MŮŽE PŘIHLÁSIT?



Studuji v posledním ročníku bc. studia 

a rád bych program letos dokončil, ale státní 

zkoušku budu skládat až po přijímačkách. 

Je to problém?

VY SE PTÁTE…
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To určitě problém není, je to spíše standardní 

situace, s níž počítáme. Do navazujícího 

magisterského studia se běžně hlásí 

studenti, kteří se chystají skládat BZK až 

v červnu nebo v září. Přihlášku si bez obav 

podejte, bc. titul je třeba mít až při zápisu 

do studia, na přijímačky ho nepotřebujete.

MY ODPOVÍDÁME…
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Absolvoval jsem bc. studium na jiné vysoké 

škole a náš studijní plán byl v některých 

směrech odlišný od toho, který měli studenti 

na FF UK. Má vůbec smysl, abych se k vám 

hlásil?

VY SE PTÁTE…
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Navazující magisterské studium je otevřené všem 
absolventům hispanistických bakalářských oborů, 

jejichž náplň se však v některých rysech může lišit. 
Je nám tedy jasné, že znalosti absolventů různých 

škol nemohou být zcela shodné. Určitě to není důvod 
k tomu, abyste přijímací řízení vzdali, důležité je 

doplnit si před přijímačkami ty nejdůležitější 
informace a být ochoten si případně ještě i v průběhu 
studia nastudovat okruhy, s nimiž jste se na své škole 
neseznámili. S tím Vám však poté ochotně pomohou 
naši vyučující, kteří Vám mohou doporučit vhodnou 

literaturu a poradit, co přesně je třeba si doplnit.

MY ODPOVÍDÁME…
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Kde najdu podrobný popis přijímací zkoušky 

do nmgr. studia a jak se dozvím, jaké znalosti 

by měl mít uchazeč o nmgr. studium?

VY SE PTÁTE…
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Podrobný popis přijímací zkoušky naleznete zde: 
http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/uc

hazec/uchazec-o-nmgr-studium-hispanistika/

Znalosti, které očekáváme od uchazečů, do značné 
míry odpovídají těm, které by měl student prokázat 
u státní bakalářské zkoušky. Její podrobný popis 

naleznete zde: 
http://urs.ff.cuni.cz/ustavkatedra/obory/spanelstina/po

zadavky-k-bzk/tematicke-okruhy-predmety-
bakalarske-zkousky-na-oboru-hispanistika/

MY ODPOVÍDÁME…
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V seznamu okruhů k BZK jsou některé 

oblasti, které jsme na mé škole neprobírali. 

Jak si mám vědomosti doplnit?

VY SE PTÁTE…
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K doplnění všech základních vědomostí Vám nejlépe poslouží tyto příručky:

Fonetika španělštiny:

Čermák, Petr. Fonetika a fonologie současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2015. E-kniha je k dispozici zde: 
http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=14475

Morfologie španělštiny:

Zavadil, Bohumil – Čermák, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2010. Kapitola 2 –
Morfologie.

Syntax španělštiny:

Zavadil, Bohumil – Čermák, Petr. Sintaxis del español actual. Praha: Karolinum, 2008 (ve španělštině).

nebo

Zavadil, Bohumil – Čermák, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha: Karolinum, 2010. Kapitola 3 – Syntax 
(v češtině).

Španělská literatura:

Bělič, Oldřich – Forbelský, Josef. Dějiny španělské literatury. Praha: SPN, 1984.

Forbelský, Josef. Španělská literatura 20. století. Praha: Karolinum, 1999.

Hispanoamerická literatura:

Úvodní studie ze Slovníku spisovatelů Latinské Ameriky (Praha: Libri, 1996, strany 17-52) a hesla týkající se 
nejvýznamnějších zmíněných autorů.

Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky. Praha: Torst, 1998.

MY ODPOVÍDÁME…
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Jak se mohu přihlásit ke studiu?

VY SE PTÁTE…
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Přijímací řízení je organizačně zajišťováno 

pro celou fakultu oddělením přijímacího 

řízení. Všechny informace se dozvíte zde: 

http://www.ff.cuni.cz/uchazec/

MY ODPOVÍDÁME…
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Co musím předložit u přijímací zkoušky?

VY SE PTÁTE…
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U přijímací zkoušky je třeba předložit:

1. výtisk bakalářské práce nebo její 

reprezentativní části,

2. seznam četby obsahující nejméně 50 děl 

hispánských literatur,

3. odborný životopis.

MY ODPOVÍDÁME…
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Je pro materiály, které mám předložit u 

přijímaček, nějaký závazný vzor? 

Je například stanoveno, jak má přesně 

vypadat životopis nebo jakou formální úpravu 

má mít seznam četby?

VY SE PTÁTE…
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Žádný podobný předpis neexistuje. Obsahem 
zkoušky určitě není zjistit, jestli dokážete napsat 

naprosto profesionální životopis se všemi 
náležitostmi. Zajímá nás především obsah 

předkládaných materiálů. Váš životopis nám pomůže 
rychle se zorientovat v tom, odkud přicházíte a jaké 
máte zkušenosti se španělštinou. Seznam literatury 

je zásadní pro literární část přijímací zkoušky, kde se 
Vás ptáme právě na některá díla, která v něm máte 

uvedená, je také důležité, aby jeho skladba byla 
vyvážená (tj. aby obsahoval díla z různých období 

od španělských i hispanoamerických autorů). 

MY ODPOVÍDÁME…
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K přijímačkám jdu v červnu, ale k obhajobě 

BP se chystám až v září a zatím ji nemám 

hotovou, je to problém?

VY SE PTÁTE…
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To určitě nevadí, není nutné přinést 

kompletní bakalářskou práci, stačí jen její 

část. Vaše bakalářka nám slouží hlavně k 

tomu, abychom viděli, co Vás zajímá a čemu 

se věnujete. Pokud ještě nemáte mnoho 

napsáno, můžete přinést například jednu 

kapitolu a osnovu celé práce.

MY ODPOVÍDÁME
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Stále mám nějaké otázky, mohu se s nimi 

obrátit přímo na někoho z vyučujících?

VY SE PTÁTE…
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Samozřejmě. Jakékoli dotazy ohledně 

přijímacího řízení Vám ráda zodpoví 

garantka přijímacího řízení a vyučující 

hispanoamerické literatury, dr. Dora Poláková 

(dora.polakova@ff.cuni.cz). Ta Vás také 

případně může odkázat na další vyučující, 

pokud máte nějakou nejasnost ohledně 

konkrétní oblasti přijímaček nebo potřebujete 

s něčím poradit.

MY ODPOVÍDÁME…
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Prezentaci pro Vás připravili:

Dr. Dora Poláková – vedoucí Oddělení 

hispanistiky, vyučující literatury

Doc. Petr Čermák – ředitel Ústavu 

románských studií, vyučující lingvistiky

Dr. Dana Kratochvílová – vyučující lingvistiky

TĚŠÍME SE NA VIDĚNOU!
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